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OPLEGGEN VALSHEIDSPROCEDURE

Notariele akte(n) onder ede

Heden,de achtste februari tweeduizendacht,ten verzoeke van:

Joannes Petms van den Wittenboer,handelende onder de naam Audio-Rarities en voorzitter /

secretaris en penningmeester van de Stichting Intermediaire stichting van de Universele

VerWaring van de Rechten van de Mens,Vk'onende te Mierlo,gemeente Geldrop-Mierlo,

(573 INK) aan de Kastanje 28,planned change ^ent.

AAN:

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Algemene Zaken),zetelende te 's-Gravenhage ten

adres Binnenhof 19 aldaar, aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad,ten

adres Kazemestraat 52,5214CV, 's-Gravenhage mijn verzoek inzake het opleggen van de

"Valsheidsprocedure" over de notariele akte van rectificatie onder ede,de dato van 21 juni

2007,door mr.Th.HJ.M. op de Laak,notaris te CranendoncL

MET UITDRUKKELIJKE VERMELDING:

In het hoofd van deze akte de woorden "in naam der Koningin",uitvoerbaar bij

voorraad-Tenzij:

De schuldenaar de combinatie de vordering,de akte(n) onrechtmatig ofongegrond

voorkomtjCen door de schuldenaar aan te spannen "Vdsheidsprocedure'Via de civiele

rechter,aanhangig te maken bij de Rechtbank van Den Haag,afdelmg civiele rechtspraak,ten

adres Prins Clauslaan 60 te Den Haag.
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TERMIJN:

Tot en met zevenentwintig febniari tweeduizendacht.

TENEINDE:

De notariele akte,tevens de aangehechte stukken collationee waaronder de DVD-rom

rubriek 7b,(kopie dezes), op verzoek een orgineel afschrift door de notaris aan de civiele

rechter te overleggen.

DE PRODUCTIES:

1 . Kopie van het afschrift van de notariile rectificatie akte de dato van 2 1 juni

2007,tevens kopiefin van de aangehechte stukken collationee (lb t/m 8b),waaronder

DVD-rom 7b.

2. Kopie brief notariaat op de Laak,Cranendonck,de dato 27 juni 2007,inzake mocht er

een grosse nodig zijn hierover telefonisch door J.P. van den Wittenboer daarover

contact op te n«nen met de notaris.

MITSDIEN:

Geen nieuwe argumenten door de schuldenaar of de rechter naar voren worden gebracht,die

de notariele akte onder ede ontkrachten,wanneer het de rechtbank behaagt bij voimis4e

woorden "In naam der Koningin" aan het hoofd van de notariele akte en dat deze voor grosse

kan worden uitgegeven,om te zetten in een Europese executoriale titel EET.Vo.

TOELICHTING:

De schiildvordering wordt als niet betwist beschouwd indien:

• De schuldenaar zich in de loop van de civiel gerechtelijke procedure

"Valsheidsprocedure"niet tegen de schuldvordering heeft verweerd.

• De schuldenaar zich niet door middel van een verzoek waarin de desbetneffende

"Valsheidsprocedure"voorziet,rechtsgeldig heeft verweerd.
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• De schuldenaar ter terechtzitting waarin over de schuldvordering de desbetreffende

"Valsheidsprocedure"voorziet,niet is verschenen.

AUDIO-RARITffiS

INTERMEDIAIRE STICHTING VAN DE

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

J.P. VI

Per aangetekende post en handtekening retour voor ontvangst,versturen aan:

HOGE RAAD DERNEDERLANDEN

Parket van de procureur-generaal

de procureur-generaal

Postbus:20303

2500EH,'s-GRAVENHAGE.

VERLENGING TERMIJN
Tot 27maart200^

[ie^o,29-
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HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Aan de heer J.P. van den Wittenboer

Postbus 324

5660 AH GELDROP

Datum 18februari2008 Kenmerk 7391.1/SvdO/rk

Geachte heer Van den Wittenboer.

U zond de Procureur-Generaal een brief van 8 februari 2008 met bijiagen, gericht aan de Staat der

Nederlanden (Ministerie van Algemene Zaken) betreffende 'opieggen valsheidsprocedure'.

Ingevolge artikel 48 van het Wetboek van Burgertijke Rechtsvordering geschiedt alleen de

betekening van exploten bestemd voor de Staat aan het parket van de Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad draagt vervolgens zorg voor de snelle toezending aan

het ministerie vermeld op het exploot. Hiertoe beperkt zich de taak van het parket in deze. Met

correspondentie die de Staat betreft, heeft de Procureur-Generaal geen bemoeienis. Dergelijke

correspondentle dient u rechtstreeks te richten aan het desbetreffende ministerie.

Onder venwijzing naar mijn brief van 4 januari 2007 herhaal ik dat de Procureur-Generaal u niet van

dienst kan zljn.

Hoogachtend,

De Kabinetschef van de Procureur-generaal,

Mr. S. van den Oever
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